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privind ajutorul regional pentru bolnavii de scleroză multiplă

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul este preocupat de diferenţele existente între Catalonia şi celelalte comunităţi 
autonome din Spania în ceea ce priveşte fondurile pentru bolnavii de scleroză multiplă şi 
solicită intervenţia Uniunii Europene pentru asigurarea unei convergenţe între statele membre 
şi regiuni în privinţa alocării acestui ajutor.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 14 mai 2007. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii (articolul 
192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură).

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 iulie 2007.

Comisia este conştientă de diferenţele existente între statele membre, la nivel naţional şi 
regional, privind posibilităţile de tratament şi condiţiile de compensare pentru afecţiuni  şi 
boli, inclusiv scleroza multiplă (SM). Cu toate acestea, în primul rând statele membre sunt 
responsabile de organizarea şi finanţarea serviciilor de sănătate şi de îngrijire medicală. De 
aceea, este de competenţa statelor membre să decidă dacă trebuie luate măsuri în această 
privinţă.

Parlamentul European a aprobat în decembrie 2003 un raport bazat pe o petiţie adresată de un 
cetăţean britanic suferind de SM, dna L.M., şi prezentat de către raportoarea Parlamentului, 
Uma Aaltonen  din Finlanda (ea însăşi bolnavă de SM). Acest raport sublinia faptul că SM 
(spre deosebire de celelalte boli care afectează un număr similar de persoane) afectează 
persoanele aflate în floarea vârstei, când cele mai multe dintre acestea au minori în întreţinere, 
precum şi posibilităţi de carieră. De asemenea, raportul semnalează discrepanţe uriaşe în ceea 
ce priveşte tratarea celor afectaţi în cadrul UE. 

Pentru a pune în aplicare concluziile raportului PE, Platforma Europeană pentru Scleroză 
Multiplă (EMSP), o organizaţie neguvernamentală care coordonează eforturile a 32 de 
organizaţii naţionale pentru SM, a lansat „Codul european de bune practici privind drepturile 
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şi calitatea vieţii persoanelor afectate de scleroză multiplă”.

Comisia ia măsuri în principalele domenii abordate în propunerea de „Cod de bune practici 
privind drepturile şi calitatea vieţii persoanelor afectate de scleroză multiplă”. Comisia a 
participat recent la prima Conferinţă europeană pentru SM (29-30 mai 2007). Această 
conferinţă a fost organizată în cadrul proiectului „Scleroza multiplă – dividendul informaţiei” 
din Programul de sănătate publică 2006, coordonat de EMSP.

În domeniul egalităţii drepturilor şi accesului la tratament, terapii şi servicii pentru gestionarea 
sclerozei multiple, Comisia elaborează un cadru juridic pentru servicii medicale sigure, de 
înaltă calitate şi eficiente, prin întărirea cooperării între statele membre. În acest cadru, se iau 
măsuri pentru crearea unor reţele de referinţe pentru boli ce vor permite schimbul de 
informaţii şi cele mai bune practici în scopul asigurării de drepturi egale pacienţilor.

În domeniul unui program comun privind cercetarea în domeniul sclerozei multiple, cel de-al 
şaptelea Program-cadru include activităţi de cooperare pe tema „Cercetări privind bolile 
cerebrale şi conexe, dezvoltarea umană şi îmbătrânirea”, punându-se accentul pe utilizarea 
descoperirilor fundamentale în aplicaţiile clinice. În primul său apel, un aspect care 
interesează direct comunitatea SM este „interacţiunea glio-neuronală în sănătate şi boli”. În 
cadrul programelor precedente PC5 şi PC6, Comisia a finanţat 18 proiecte referitoare la SM, 
cel mai amplu în cadrul FP6 fiind de 11,4 milioane €, adresându-se strategiilor 
neuroprotectoare pentru scleroza multiplă, şi anume „NeuroproMiSe”. 

Comisia intenţionează să discute cu statele membre o propunere de Conferinţă pentru un 
consens european privind bolile neurodegenerative (inclusiv scleroza multiplă) care ar urma 
să aibă loc în 2009 sau 2010. În baza concluziilor la care vor ajunge părţile interesate publice 
şi private, Comisia va propune o comunicare sau o altă iniţiativă relevantă care să conţină 
măsuri specifice în domeniile prevenirii bolilor, cercetării şi gestionării acestui grup de boli. 


